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O Vereador Fabiel Zarth do PMDB saudou a todos e agradeceu o apoio e a confiança de todos 
os colegas na eleição da mesa diretora que ocorreu no final do ano passado. Garantiu aos 
colegas que trabalharão juntos na condução dos trabalhos, sempre pensando no crescimento 
e desenvolvimento da nossa cidade. Aproveitando a oportunidade, disse querer pedir 
novamente ao Executivo um pouco mais de consideração com o Legislativo, principalmente 
com os pedidos de informações, pois são poderes independentes. Explicou que o Executivo 
coloca as ações na prática, e eles, vereadores, têm o dever de fiscalizar, aprovar o que estiver 
certo e pedir informações daquilo que tiverem dúvidas, porque omissão de informações é 
crime de responsabilidade. Após, salientou também querer comentar sobre a experiência que 
teve no curso que fez na UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre, nos dias dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove de janeiro. Informou que teve 
contato e palestras com professor universitário, mestre em direito, conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado, economista, auditor público externo, também do Tribunal de Contas, e 
advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Fábio Gisch. Falou que a única coisa que nunca 
irão tirar-lhes é o conhecimento, sendo assim, convidou e autorizou todos os colegas a 
participarem dos cursos promovidos pela UVERGS. Informou que todo o mês tem um e que de 
acordo com o convênio que irão firmar, será disponibilizado um curso por mês, totalmente 
grátis, basta organizarem-se. Disse que logo mais irá pedir para o Dr. Fábio explanar um pouco 
mais o trabalho e dos benefícios que a UVERGS trará a todos os vereadores e, com certeza, aos 
assessores também e, consequentemente, a toda a comunidade. Em relação ao projeto de 
número um de dois e dezoito, comentou não terem nada contra, irão aprovar, mas esperam 
não precisar mais renovar contratos temporários, pois poderão ser aprontados pelo Tribunal 
de Contas, exigindo concurso público, sendo que tempo tiveram suficiente para fazer isso. Para 
finalizar, salientou querer comentar que foi procurado por munícipes, na semana passada, 
relatando que tiveram informações no posto de saúde de que o médico vascular não atende 
mais na unidade de saúde há vários anos. Afirmou que irá destacar e que tem como provar 
que o doutor Vinicius atendeu no posto de saúde ate dezembro de dois mil e dezesseis, tanto 
é que protocolou indicação, nesta Casa, no dia dezessete de abril do ano passado solicitando a 
recontratação do médico vascular e a contratação de um cardiologista também. Disse que não 
adianta colocar a culpa na administração anterior por não terem como atender os munícipes 
como mereciam. Afirmou que não irá tolerar mentiras e inverdades e desejou boa sorte a 
todos. 


